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ASOCIATIA
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ
 

" BOTOŞANI PENTRU VIITOR"
 

Anunţă 

;\ vând în vedere prevederi le: 

• Ghidul Sof iciuuuului I'()('l . Obiectiv specific 5.1. Sprijin prcgătitor pentru 

elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, Axa prior iiară 5, « Dezvoltare locala plasată 

sub responsabilitatea cornunitătii », Împreuna CLI toate anexele si clarificarilc emise de 

\1DRAPIT. 

• OG nr. 26/2000 ClI modificările ,i completările ulterioare. 

• Legca nr. 53':2003 / Codul Muncii. cu modificările şi completări le ulterioare 

Asociaţia GAL "Botoşani pentru viitor", organizează concurs pentru ocuparea pe 

durată determinată, coutract individual dc muncă cu timp parţial de 4 ore. a următoarelor 

posturi vacante: 

-1 post MANA(iER (i ..'\.I ..
 

-1 post asistent \1'\ "IAGU{ G. \.1
 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următourele condiţii generale pentru participarea 

la concurs: 

a) cetatenia romană. cetăţenie CI altor ,t"le membre "Ic Uniuni: Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliu. lfl Romania: 
bi să cunoască limba română, ~cri~, ';ii vorbit: 
c l au \ ârxta minimă reglementată de prevederile legale; 
d ) au capacitate deplină de exercitiu: 
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru (un? candidează. arestată pe bala 

adevcrinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare anilitatc: 
1) Îndeplinesc conditiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs: 

/\Cti< /\F les 0. 
j NET 

\li ",f( ;1'1! I )',\Jilh\' 



,...",..-i"_tl·".,,. 
~.... ,,,,,, 

g) nu au Cost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. contra 
statului ori contra autorităţii. de serviciu sau În legătură cu serviciul. care împiedică Înfăptuirea 

justiţiei. de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvărşite cu intenţie. care ar face
o incompatibilă cu exercitarea funcţiei. cu excepţia situaţiei În care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 

Pentru postul de MANAGER GAL 

- studii superioare absolvire cu diplomă de licenta sau cchiva'eruă:
 

- vechime în muncă de minim 3 ani.
 
-expcrieruă în coordonare. planificare. organizare ~i monitorizare experienţă 111
 

management de 3 ani. 

Pentru postul de ASISTENT MANAGER GAL: 

- studii superioare absolvire cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 

- vechime În muncă de 3 ani.
 
- experienţă administrativă I experienţă in comunicare I asistenţă managerială 2 ani.
 

Concursul constă în selecţie de CV şi interviu şi se organizează la sediul Primăriei 

Municipiului Botoşani. 

Dosarele de Înscriere la conCIII', sc vor depline în zilele lucrătoare din perioada 10 
noiembrie 2017 - J 4 noiembrie. ora 16.301,1 sediul Primariei t\lunicipiullii Botosani. cam 104. 

Concursul se va desfăşura după următorul calendar: 

•	 10 noiembrie -- 14 noiembrie -depunerc dosare. Între orele 8.00 si 14.00 ( ptr. vineri \O 

noiembrie) si Între orele 8.00 - 16.30 (pentru perioada 13 - 14 noiembrie 20 J 7 ) 

•	 15 noiembrie 2017- ora 'J.OO. afixare rezultate selecţie dosare 

•	 15 noiembrie 2017- depunere contestaţii. Între orele ]0.00 si 12.00 

•	 15 noiembrie ora ! 3.00 -solutionare contestatii 

•	 15 noicmbrie-ora 15,00- proba de interviu 

•	 15 noiembrie - afisare re/uitate interviu si depunere contestatii 

•	 16 noiembrie solutionare contestatii si afisare rezultate finale 
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Relaţii suplimentare se pol obţine 1,1 telefon U2:;1.502200, inLIOX. persoană de contact: 

consilier juridic Valentina Bercea. 

Continut dosar: 
I ) cerere de inscriere la concurs 
::' ) CV Furopass 
3) Copie Carte de identitate cundidat 
4)Copie diplomă studii superioare de lungă durată 

S)Copic carle de muncă sau adcvcrintă care să ateste vechimea in muncă sau În specialitatea 
stud iilor supcrioare 

6)Cazier judiciar original sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale. 

7)l\dc\erill(3 medic de familie -clinic sănătos 

Presedinte Comitet Director GAL 

! Cat111l.~1l Paniiru 
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Bibliografie 

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de -Manager GAL 

1. O.G nr26/2000 cu pnvire la asociaţii ŞI fundaţii. cu modificările şi completările ulterioare 

2. Programul operational Capital Uman, Axa Pnoritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţilor, Obiectiv specific 5.1. 

3. Manualul Beneficrarului POCU 2014 -2020 

4 Orientări generale privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii pentru 

actoru locali -versiunea August 2014, www ee europa eu 

5. OUG 40/2015 privind gestionarea finar-ciară a tondunlor europene pentru perioada de 

programare 2014 -2020 

6. Legea 477/2004 pnvmd Codul de Condu.tă al persona.utui contractual din autorităţile si instituţiile 

publice. 

Bibliografie 

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de 
asistent manager GAL 

1. Programul operalional Capital Uman, Axa Pnoritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţilor. Obiectiv speciftc 5 1 

3. Manualul Beneficiarului POCU 201~ -2020 

4 Orientări generale privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii pentru 

actorii locali -versiunea August 2014, www.ec ~JJJopa eu 

5 OUG. 40/2015 privrnd gestionarea fmanciară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 -2020 

6 Legea 477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autorităţile şi institutiile 

publice. 
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